
Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ητές, 

Στις 8 Ιουνίου 2021, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης του 

μαθήματος στο μάθημα Ν506Υ «Ειδική Φυτοπαθολογία».  

Οι εξετάσεις θα γίνουν με κουίζ στην πλατφόρμα του e-learning. Το κουίζ θα είναι 

διαθέσιμο από τις 9.15 ως 9.53 και η χρονική του διάρκεια θα είναι 33 λεπτά. Μετά 

το τέλος της εξέτασης θα μπορείτε να κάνετε ανασκόπηση των απαντήσεών σας για 

περίπου 5 λεπτά.  

Θα κληθείτε να απαντήσετε σε 30 ερωτήσεις, από τις οποίες οι 12 αφορούν σε 

θέματα ιολογικών ασθενειών και οι 18 αφορούν σε θέματα μυκητολογικών-

βακτηριολογικών ασθενειών.  

Οι ερωτήσεις θα είναι τύπου πολλαπλής επιλογής με μία ή περισσότερες απαντήσεις 

(«επιλέξτε ένα» ή «επιλέξτε ένα ή περισσότερα», αντίστοιχα) ή σύντομης απάντησης. 

Στις ερωτήσεις στις οποίες θα σας ζητείται να επιλέξετε «μία ή περισσότερες» 

απαντήσεις θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία που θα ισούται κατά το μέγιστο με 

τους μισούς βαθμούς των σωστών απαντήσεων.  

Εάν για οποιοδήποτε λόγο βρεθείτε εκτός του κουίζ, ξαναεπιλέξτε το και πατήστε 
"Συνέχιση της τελευταίας προσπάθειας" (διαθέσιμη επιλογή εάν δεν έχει λήξει ο 
χρόνος του κουίζ. Για το λόγο αυτό το κουίζ είναι διαθέσιμο για περισσότερο χρόνο 
από όσον έχετε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε). Συνιστάται να προτιμήσετε 
ενσύρματη σύνδεση στο δίκτυο και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς έτσι 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων. 
 
Παρακάτω δείτε την ύλη των εξετάσεων. 
 
Σας ευχόμαστε καλή προετοιμασία και καλή επιτυχία στις εξετάσεις. 

Εκ μέρους των διδασκόντων 

Αναστασία Λαγοπόδη 

 

Ύλη μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών  

Σηψιρριζίες δενδρωδών και αμπέλου 

Σήψεις λαιμού δενδρωδών 

Αδρομυκώσεις (Βερτισιλλίωση δενδρωδών, Φόμα ελιάς, Κορυφοξήρα εσπεριδοειδών)  

Σήψεις ξύλου αμπέλου 

Φαιά σήψη φυλλοβόλων 

Εξώασκος-Κορύνεο Πυρηνοκάρπων  

Ασθένειες ελιάς  

Τεφρά σήψη   



Φουζικλάδιο γιγαρτοκάρπων 

Βακτηριακό κάψιμο γιγαρτοκάρπων 

Περονόσπορος αμπέλου  

Ωίδια δενδρωδών και αμπέλου  

Ωίδια και Περονόσποροι (εξαιρούνται οι περονόσποροι φυλλωδών λαχανικών) 

Σηψιρριζίες- σήψεις λαιμού ετησίων (εξαιρούνται οι σήψεις λαιμού σιτηρών)  

Αδρομυκώσεις ετησίων καλλιεργειών 

Αδροβακτηριώσεις λαχανικών  

Σκωριάσεις σιτηρών (μόνο τα γενικά και τη μαύρη σκωρίαση του σίτου-τα υπόλοιπα 

εξαιρούνται) 

Άνθρακες-Δαυλίτες σιτηρών 

Σήψεις καρπών-Τοξίνες μυκήτων (εξαιρούνται οι επιπτώσεις του εργοτισμού στον 

άνθρωπο) 

 

Ύλη Ιολογικών ασθενειών  

Ιολογικές και συναφείς ασθένειες πυρηνοκάρπων 

Ιολογικές και συναφείς ασθένειες γιγαρτοκάρπων 

Ιολογικές και συναφείς ασθένειες αμπέλου 

Ιολογικές και συναφείς ασθένειες εσπεριδοειδών 

Ιολογικές ασθένειες κολοκυνθοειδών 

Ιολογικές ασθένειες τομάτας 

Ιολογικές ασθένειες πατάτας 


